
 

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI 

 
Treasure Hunt 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Concursul este organizat și desfășurat de SC Smart Hunt SRL, cu sediul social în Ilfov, Oraș 

Otopeni, Strada Cîmpului, numărul 38A, având Codul Unic de Înregistrare 43688460, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J23/719/2021 (denumită în continuare "Organizator") și 
Societatea Parklake Shopping SA, cu sediul social în Str. Liviu Rebreanu, nr. 4, Sectorul 3, București,, 

având Codul Unic de Înregistrare RO19035549, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul 

J40/15044/2006 (denumită în continuare "Beneficiar"). 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare 

"Regulament"), acestea fiind obligatorii pentru toti Participanţii. Organizatorul isi rezerva dreptul 

de a modifica Regulamentul, astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore 

înaintea intrării in vigoare, prin punerea acestora la dispoziţia Participanţilor la pe site-urile 

https://www.localquiz.ro si http://www.parklake.ro/. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru 

luarea la cunostiinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-

urile https://www.localquiz.ro si http://www.parklake.ro/. 

 

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat prin intermediul site-ului https://www.localquiz.ro/ și aplicației LoQuiz, 

care este disponibilă pentru descărcare gratuită în AppStore și GooglePlay. Detaliile concursului 

vor fi afișate public pe site-urile: https://www.parklake.ro/ și https://www.localquiz.ro/, pe paginile 

oficiale de Instagram @parklakeshoppingcenter/@localquiz și paginile de Facebook 

@parklakeshoppingcenter/@localquiz. 

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 

 

Concursul va avea loc în perioada 15 aprilie – 17 aprilie 2022 

 

La concurs pot participa un maxim de 500 echipe, prin intermediul aplicației LoQuiz. 

Concursul va începe la data de 15.04.2022, ora 10:00, în locația pusă la dispoziție Organizatorului 

de catre Centrul Comercial Parklake din Strada Liviu Rebreanu, numărul 4, Sectorul 3, București. 

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Concursul se va finaliza la data de 17.04.2022, ora 21:00, în Gradina ParkLake din Centrul 

Comercial ParkLake, situat in Strada Liviu Rebreanu, numărul 4, Sectorul 3, București. 

Concursul se poate încheia înainte de data și ora menționată dacă pragul de 500 de echipe 

participante a fost îndeplinit. În cazul în care Organizatorul identifică interes major din partea 

participanților poate alege sau nu să suplimenteze numărul de jocuri, peste cele 500. 
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SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 

4.1. Participarea la Concurs este permisă oricărei persoane fizice cu vârsta de peste 18 ani și nu 

presupune plata unei taxe.  

4.2. Instalarea aplicației necesare concursului: 

(a) Înscrierea echipelor se va efectua exclusiv în perioada concursului, prin instalarea gratuită a 

aplicației LoQuiz, din magazinele de aplicații mobile App Store și Google Play, înainte de 

prezentarea participanților în incinta ParkLake pentru startul jocului. 

(b) În situația în care participanții au aplicația deja instalată, aceștia trebuie să se asigure că 

utilizează ultima versiune (2022.05).  

4.3. Aplicația LoQuiz solicită acordul participanților pentru acces la microfon, cameră foto/video, 

album foto, gps. În lipsa acordării acestor permisiuni, aplicația nu poate rula jocul. Pozele efectuate 

în timpul jocului din aplicație se stocheaza automat într-un folder separat în telefon, pentru 

utilizarea sau păstrarea lor ulterioară.  

4.4. După instalarea aplicației LoQuiz, participanții se vor prezenta în incinta ParkLake (la Info 

Desk sau în zona de atrium) pentru startul jocului. În zona respectivă, va fi afișat un cod QR, la 

scanarea jocul căruia va porni. 

4.5. La pornirea jocului, participanții își introduc numele de echipă, numărul participanților și datele 

de contact (nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail) necesare pentru validarea 

ulterioară a câștigătorilor și ridicarea premiilor. 

4.6. Derularea concursului: 

(a) Echipele vor parcurge cât mai multe probe în timpul alocat și afișat în joc pentru a strânge 

cât mai multe puncte. 

(b) Scopul jocului este finalizarea corectă a cât mai multor probe de treasure hunt în timpul pus 

la dispozitie. 

(c) Jocul ia sfărșit la expirarea timpului alocat sau la finalizarea tuturor probelor disponibile 

4.7. Fiecare echipă poate participa la joc o singură dată, echipele care încearcă să fraudeze 

concursul vor fi descalificate. Aplicația Organizatorului monitorizează constant toți parametrii de 

joc pentru stabilirea tentativelor de fraudare. Astfel, în cazul descoperirii oricăror neconcordanțe, 

respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea Participanților. 

Sunt descalificate  persoanele care participă asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă 

dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat 

câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de identificare și/sau de contact, s-a 

înscris utilizând date false, încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu 

respectă prevederile Regulamentului. Astfel, în cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între 

datele furnizate Organizatorului (de către oricare dintre Participanți) și realitate, respectiva 

participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea Participanților. 

4.8. Concursul va include proba specială a Iepurașului, care va putea fi îndeplinită de participanți 

pentru puncte suplimentare.  

4.9. Departajarea echipelor câștigătoare se va efectua după cum urmează: 

(a) La finalul celor 3 zile de concurs 15-17.04.2022 vor fi considerate câștigătoare primele 

10 echipe cu cel mai bun punctaj. 

(b) La egalitate de puncte se vor lua în considerare și timpii de rezolvare. Se va acorda premiul 

echipei care are cel mai bun timp.  



(c) Punctajele si timpii fiecărei echipe vor fi descarcate de Organizator din platforma LoQuiz la 

finalul fiecărei zile de concurs și puse și la dispoziția Beneficiarului. 

4.10 Câștigătorii vor primi pe adresa de e-mail comunicată în timpul jocului informațiile necesare 

ridicării premiilor: premiul câștigat și parola unică în baza căreia se va ridica premiul. 

Câștigătorii se prezintă la Info Desk ParkLake cu parola unică pentru ridicare premiului. 

Beneficiarului ParkLake Shopping SA nu va avea acces la datele cu caracter personal ale 

câștigătorilor.  

4.11 Premiile Concursului: 

Se acordă de către Beneficiar: 

• 10 carduri cadou a câte 300 lei fiecare, câte unul per echipă, pentru primele 10 echipe 

cu cel mai bun punctaj. 

• 100 vouchere cadou, a câte 50 lei fiecare, câte două per echipă, pentru primele 50 de 

echipe care vor găsi, pe parcursul traseului, un anumit ou care le va semnaliza 

acestora premiul câștigat, precum și procedura de intrarea în posesie a acestuia. 

Valoarea totală a premiilor este de 8.000 lei. Premiile acordate nu se pot converti în bani.  

 

SECȚIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA 

PREMIULUI 

Organizatorul va afișa lista echipelor câștigătoare pe toate conturile de social media descrise mai 

sus pe data de 18.04.2022. Toți câștigătorii vor primi un e-mail de la Organizator conform 

informațiilor furnizate de către aceștia în formularul de înscriere, înainte de începerea jocului. În e-

mail Organizatorul le va comunica echipelor câștigătoare și o parolă unică. În baza parolei unice pot 

ridica premiul de la Info Desk Park Lake. 

În cazul în care câștigătorii nu sunt eligibili (nu se pot identifica, nu pot fi contactați sau nu sunt 

interesați de premii) până pe data de 22.04.2022 se vor contacta câștigătorii de rezervă, în baza 

punctajului și a timpului scos. În cazul în care câștigătorii de rezervă nu îndeplinesc condițiile 

prevăzute la prezentul alineat (cu privire la identificare și interes pentru ridicarea premiilor) 

premiile se anulează și vor rămâne în proprietatea Parklake Shopping SA. 

Termenul de ridicare a premiilor de la Info Desk ParkLake de către câștigători este de 10 zile de la 

data transmiterii de către Organizator a e-mail-ului care conține parola unică în baza căreia se ridică 

premiul câștigat. 

 

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE 

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să 

respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul 

Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a 

participanților și eventualilor câștigători, prin excluderea lor. 

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări 

necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. 

 

SECȚIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu vârste peste 18 ani, cu domiciliul/ 

reședința/ sediul în România. Persoanele cu vârsta sub 18 ani se pot înscrie prin reprezentanții 

legali, participarea la treasure hunt fiind condiționată de prezența unui adult în echipă.  



Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului Smart Hunt SRL sau ai Parklake Shopping 

SA, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție). 

 

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind 

protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul 

prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal. 

Categorii de persoane vizate: 

- câștigători. 

Date cu caracter personal prelucrate: 

• nume; 

• prenume; 

• adresă e-mail; 

• număr de telefon mobil. 

 

Scopurile și temeiurile de prelucrare  

Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele 

lor cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon mobil) vor fi prelucrate 

de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii 

premiilor în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Nr. 679/2016 și pentru 

arhivare. Pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniei 

și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este 

reprezentat de interesul legitim al Organizatorului. 

Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și scopul 

declarat prin acest Regulament oficial este indispensabilă derulării campaniei. 

 

Transferul datelor cu caracter personal 

Lista câștigătorilor ca nume de echipă va fi afișată, potrivit dispozițiilor legale, pe paginile de social 

media descrise mai sus, ale Organizatorului. Datele personale (nume, prenume, adresă de e-mail, 

număr de telefon) nu vor fi transferate nimănui și nici nu vor fi afișate public de către Organizator. 

Acestea rămân doar în baza de date a Organizatorului. Nu sunt transferate nici către Beneficiar. 

 

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, 

privind protecția datelor personale stocate. 

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale 

participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament 

Oficial și legislației în vigoare. 

De asemenea, Organizatorul va păstra în arhivă datele cu caracter personal ale câștigătorilor pentru 



o perioadă de 10 ani, pentru a avea o evidență exactă a raporturilor cu Organizatorul în cazul unor 

plângeri sau dacă Organizatorul apreciază în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată 

de prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Drepturile persoanelor vizate 

Câștigătorii concursului, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 

următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a 

prelucrării, de a vă opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a 

revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula 

plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru 

exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății 

menționată mai sus cât și la adresa contact@localquiz.ro.  

După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care 

acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod 

cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau 

atunci când există un interes legitim. 

 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, 

inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința lui, de a 

continua prezentul concurs. 

Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau 

previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-și 

îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a 

se limita la acestea: pandemii, războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte 

catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a 

concursului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești române competente. 

 

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesând site-urile https://www.parklake.ro/ și 

https://www.localquiz.ro/ .  

Prin participarea la acest concurs, participanții și câștigătorii sunt de acord să respecte și să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 

 

SECȚIUNEA 13. ALTE CLAUZE 

Premiile neacordate vor rămâne în proprietatea Parklake Shopping SA care poate dispune liber de 

acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. 

https://www.parklake.ro/
https://www.localquiz.ro/


Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare. 

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte 

prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența 

condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă 

reglementare rezonabilă, validă juridic, care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor 

lipsite de validitate. 

 

Smart Hunt SRL  


